
L’ús generalitzat de sistemes d’IA pot tenir
conseqüències socials molt rellevants pel
que fa a l’ocupació de les persones en el
mercat de treball i al seu temps de lleure
disponible. Quin escenari de futur considereu
més probable?

 
Davant de la pregunta una majoria de vosaltres (55%) considereu que l’escenari de

futur més probable és un de menys ocupació i més lleure, mentre que la segona

opció més votada (21%) ha estat la de menys ocupació i menys lleure.

Aquestes respostes estan molt relacionades amb la creença creixent que els

desenvolupaments tecnològics al voltant de la IA (automatització) conduiran no

només a erosions en el temps de treball, sinó també a la desaparició (a l'engròs) de

molts llocs de treball.

Per exemple, alguns estudis ben coneguts (Frey & Osborne 2017) estimen que prop

de la meitat de les feines existents als Estats Units podrien automatitzar-se amb

tecnologies com la IA en els propers 20 anys. 

En la mateixa línia, d’altres estudis estimen que, aproximadament, la meitat de la

plantilla actual del Regne Unit (15 milions de llocs de treball) corren el risc

d’automatitzar-se amb la utilització generalitzada de la IA (Haldane 2015). 

Però les estimacions de pèrdues de llocs de treball potencials són encara més altes

als països més poblats del món. Per exemple, més de dos terços de llocs de treball a

l’Índia i més de tres quartes parts a la Xina són vulnerables a l’automatització (Frey i

Osborne, 2015).

Mentre la perspectiva d’una redundància massiva i un futur sense feina s’ha

instal·lat en el discurs de l’anomenat “Futur del Treball”, també s’ha indicat que la

substitució de la mà d’obra humana per tecnologia fomenta una societat de l’oci

(Skidelsky & Skidelsky 2012).
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Aquesta perspectiva no és pas nova. L'any 1930 a "Economic Possibilities for Our

Grandchildren", Keynes va exposar una visió essencialment positiva del futur en

què l’acumulació contínua de capital proporcionaria un món de menys hores de

treball i més hores d’oci.

De fet, Keynes volia demostrar que malgrat ens enfrontaríem a un atur tecnològic a

curt termini, aquest problema es resoldria a llarg termini. I aquesta idea és

capitalista però també apareix en un famós passatge del Capital de Marx (volum 3,

capítol 48), on es refereix en què el comunisme augmentaria el "regne de la llibertat"

a costa del "regne de la necessitat".

Aquestes dues visions de Marx i Keynes han continuat inspirant d'altres a pensar

més enllà del present i a imaginar un futur on les màquines, a diferència dels

humans, facin la major part del treball necessari. 

Malgrat aquestes visions es mantenen com utopies no realitzades, és evident que hi

ha una preocupació creixent pel potencial augment de la desocupació juntament

amb una major desigualtat.

Però no tothom pensa de la mateixa manera. Alguns creuen que la tecnologia també

pot esdevenir un catalitzador per a més treball creant noves oportunitats de

mercantilització i que, com en el passat, podrien augmentar el nombre de llocs de

treball (Huws 2014).

La principal idea d’aquesta posició és la creació de noves cadenes de valor,

especialment les oportunitats de màrqueting obertes per Internet, que permeten a

les empreses vendre més producció, donant suport a més ocupació.

Una segona crítica es refereix a la capacitat del capitalisme per reproduir i, de fet,

ampliar el treball, encara que sovint en termes i condicions inferiors per a persones

treballadores (Spencer 2018).

Aquesta segona crítica també connecta amb la primera en el sentit que l’ús de la

tecnologia no tan sols es veu per ampliar les oportunitats de màrqueting sinó que

s’adapta a la idea de mantenir el treball i el consum.

És des d’aquesta perspectiva que s’imagina un futur on proliferen el treball amb

salaris baixos i de baixa productivitat, i on també apareix el dèbil poder negociador

de les persones treballadores com a restriccions per treballar menys.
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Per a moltes i molts aquest ja és el present, on la tecnologia s’utilitza per ampliar les

oportunitats laborals d’una manera que perjudica els interessos de les persones

treballadores amb treball poc remunerat, no regulat i insegur.És per aquesta raó

que cal esperar una pressió creixent del conjunt de persones treballadores i,

especialment, de les més afectades (de la “gig economy”) per tal que aquestes

tinguin els mateixos drets i proteccions que els treballadors habituals (Friedman

2014).

Però més enllà d’això, i tornant al principi del debat sobre si l’automatització serà un

mitjà per reduir el treball a la societat, també cal tenir en compte que aquesta no tan

sols és una causa també és, en part, una conseqüència. Però de què?

Doncs, entre altres, de l’envelliment de la població a escala mundial i, especialment,

de l'envelliment i contracció de les nacions industrialitzades occidentals, el que

significa l’envelliment de la seva plantilla.

Mentre la població més jove disminueix, es presenta el repte de crear llocs de treball

que puguin donar cabuda a una força de treball envellida, i especialment a regions

com Europa (Abeliansky et al. 2020).

De fet, el repte és doble. Crear llocs de treball per a persones treballadores de més

edat als països més envellits mentre aquests inverteixen simultàniament cada

vegada més en IA i automatització.

D’aquí que paral·lelament sorgeixin plantejaments com el de la "reutilització" de la

tecnologia (Srnicek and Williams 2015) sobre la millora de la qualitat del treball a

través de l’automatització mentre es comparteix el treball de manera més uniforme

entre la població. 

Però, és clar, un aspecte essencial és que la tecnologia no és una força neutral que

tothom pot reutilitzar en les mateixes condicions ja que aquesta depèn de les

relacions de propietat i concentració de poder on es troba. 

En aquest context, que el mateix Keynes definia com un món de - hores de treball i +

hores d’oci, no sorprèn la idea de crear noves formes d’organització del treball on

les persones treballadores vulguin veu i vot sobre l’ús i l’assignació dels beneficis

de la tecnologia.

I fins aquí. Per aquests i d’altres aspectes relacionats us recomanem Spencer, D.A.

(2018) Fear and hope in an age of mass automation: debating the future of work
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Mentre la població més jove disminueix, es presenta el repte de crear llocs de treball

que puguin donar cabuda a una força de treball envellida, i especialment a regions

com Europa (Abeliansky et al. 2020). De fet, el repte és doble. Crear llocs de treball

per a persones treballadores de més edat als països més envellits mentre aquests

inverteixen simultàniament cada vegada més en IA i automatització. D’aquí que

paral·lelament sorgeixin plantejaments com el de la "reutilització" de la tecnologia

(Srnicek and Williams 2015) sobre la millora de la qualitat del treball a través de

l’automatització mentre es comparteix el treball de manera més uniforme entre la

població. 

Però, és clar, un aspecte essencial és que la tecnologia no és una força neutral que

tothom pot reutilitzar en les mateixes condicions ja que aquesta depèn de les

relacions de propietat i concentració de poder on es troba.  En aquest context, que

el mateix Keynes definia com un món de - hores de treball i + hores d’oci, no sorprèn

la idea de crear noves formes d’organització del treball on les persones

treballadores vulguin veu i vot sobre l’ús i l’assignació dels beneficis de la

tecnologia.

I fins aquí. Per aquests i d’altres aspectes relacionats us recomanem Spencer, D.A.

(2018) Fear and hope in an age of mass automation: debating the future of work .

Una altra lectura recomanable sobre aquest tema amb les seves relacions

demogràfiques Abeliansky, A. L., Algur, E., Bloom, D. E., & Prettner, K. (2020). The

future of work: Meeting the global challenges of demographic change and

automation. 
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